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Maria José Insa Pascual, responsable del Servei de Contractació de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en relació amb l’expedient de licitació del
contracte de subministrament per a l’adquisició de diversos instruments
musicals amb els seus accessoris, i un equip complert de sonorització per a
l’Escola municipal de música, mitjançant el procediment obert simplificat
abreujat amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada, i
dividit en dos lots, emet el següent
INFORME
En data 7 de desembre de 2021, La Junta de Govern Local va adoptar l’acord
per iniciar la tramitació de l’expedient de contractació del subministrament per
a l’adquisició de diversos instruments musicals amb els seus accessoris, i un
equip complert de sonorització per a l’Escola municipal de música, mitjançant el
procediment obert simplificat abreujat amb tramitació ordinària i no subjecte a
regulació harmonitzada, i dividit en dos lots, i amb presentació de Sobre Digital,
convocant el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 5 dies hàbils per a
presentar les proposicions, a partir del següent de la seva publicació. La
convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la
Corporació en data 10 de desembre de 2021, essent l’últim dia el 17 de
desembre de 2021 a les 23.59 hores.

En conseqüència, procedeix elevar a la Junta de Govern Local, com a òrgan de
contractació, la proposta per declarar la licitació deserta i anul·lar l’autorització
de la despesa per import total màxim de 15.241,31 euros€, 21% d’IVA inclòs,
amb el desglossament per aplicacions pressupostàries i projectes econòmics
aprovat en el resolent tercer de l’acord d’incoació, i que forma part de
l’expedient.
Així mateix, procedeix comunicar l’acord de licitació deserta al responsable del
contracte i redactor del plec tècnic, pel seu coneixement i als efectes oportuns
per determinar-ne el motiu i, si escau, procedir a una nova licitació.
És tot el que cal informar al respecte.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
La responsable del Servei de Contractació,
Maria José Insa Pascual
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Una vegada finalitzat aquest termini cap empresa ha presentat oferta en cap
dels dos lots en què es divideix la licitació, tal i com es desprèn del certificat
emès per l’eina Sobre Digital en data 21 de desembre de 2021, que s’incorpora
a l’expedient. Així mateix, des de l’eina Informe de traça del Sobre Digital es
pot comprovar que només l’empresa Musical Campos SL ha iniciat tràmits per a
la presentació d’ofertes, però sense acabar-los i, per tant, no consta com oferta
presentada.
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